
SOUPS: 
PIKANTNÍ FAZOLOVÁ POLÉVKA 59,- 

chorizo, papričky jalapeño 
POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY 49,-

Specials:
BTW AMERICAN PLATE 

SMOKY BBQ spare ribs, buffalo wings, 2ks slider burger, grilovaná  
kukuřice, hranolky, 3 druhy omáček 

699,-

PHILLY CHEESESTEAK
specialita z Philadephie s restovanými kousky vyzrálého  

hovězího, cibulí, paprikou, cheddarem, chipotle majonézou, hranolky
189,-   

500G / 1000G  
SMOKY BBQ SPARE RIBS

pomalu pečená vepřové žebra v SMOKY BBQ marinádě, salát coleslaw,  
hranolky, SMOKY BBQ omáčka

249,- / 459,-
 

500G / 1000G  
SMOKY BBQ CHICKEN WINGS

pečená kuřecí křídla v SMOKY BBQ marinádě, salát coleslaw, 
SMOKY BBQ omáčka

169,- / 319,-

500G / 1000G   
BUFFALO CHICKEN WINGS

smažená pikantní kuřecí křídla, mrkev, řapíkatý celer, blue cheese dip
169,- / 319,-

200G / 400G CHICKEN STRIPS  
smažená kuřecí prsíčka obalovaná v cornflakes, salát coleslaw,  

SMOKY BBQ omáčka, majonéza
159,- / 299,-

200G PORK  
TENDERLOIN STEAK  
steak z vepřové panenky s chorizem  

marinovaný v americké hořčici
189,-

200G DUROC USA 
STEAK  

steak z vyzrálé vepřové kotlety z  
amerického plemene Duroc 

169,-

180G CHICKEN 
LIME STEAK 

steak z kuřecích prsíček  
marinovaný v limetách 

149,-

250G BBQ PORK 
STEAK

steak z vepřové krkovice 
marinovaný v SMOKY BBQ 

omáčce
179,-

MEAT:  

STARTERS & SNACKS:
CARPACCIO  

Z HOVĚZÍ SVÍČKOVÉ  
189,-

POMALU PEČENÝ 
ROASTBEEF Z  

HOVĚZÍHO SILVERSIDU 
149,- 

GRILOVANÝ KOZÍ SÝR
139,-

GUACAMOLE & NACHOS 

129,-

SLIDERS
297,-

BTW CHIPSY 
69,-

papričky jalapeño, parmezán, 
limeta, olivový olej

listový salát, chipotle  
majonéza

pečená řepa, rucola, kešu 
ořechy, medové balsamico

avokádová a chipotle salsa, 
sýrové nachos

3 ks mini burgerů dle vlast-
ního výběru z naší nabídky

Čerstvě smažené bramborové 
lupínky s omáčkou dle  
vlastního výběru

SALADS:
ABLT CHICKEN SALAD 

smažená kuřecí prsíčka obalovaná v  
cornflakes, avokádo, grilovaná  
slanina, cherry rajčata, směs  

listových salátů, ranch dresing 

179,-

COBB SALAD 
grilované kuřecí prso, sýr s modrou 

plísní, avokádo, vejce, grilovaná  
slanina, kukuřice, cherry rajčata, 

ledový salát, derby dresing

179,-

BEEF SALAD
grilovaný hovězí flank steak, směs  
listových salátů, pečená paprika, 
cherry rajčata, kukuřice, nachos, 

medovo - hořčičný dresing

199,-

CHEDDAR BACON SALAD 
cheddar, grilovaná slanina, směs 
listových salátů, okurek, vejce,  

kukuřice, papričky jalapeño, nachos, 
ranch dresing

179,-

CHICKEN CAESAR SALAD  
grilovaná kuřecí prsa, římský salát, 

grilovaná slanina, sýr Grana Padano, 
bylinkové krutony, caesar dresing

179,-

GOAT CHEESE 
grilovaný kozí sýr, avokádo, cherry 

rajčata, okurek, směs listových salátů, 
medové balsamico

179,-

BEEF STEAKS
Všechny hovězí steaky podáváme ve variantě s avokádovým 

máslem, nebo chimichurri salsou 

250G / 500G  
NEW YORK STRIP STEAK
steak z vyzrálé argentínské

  nízké roštěné 
339,- / 649,-

200G FILET STEAK 
steak z vyzrálé  
české svíčkové 

 399,-

300g RIB EYE STEAK  
steak z vyzrálé uruguayské  

vysoké roštěné
359,-

200G FLANK STEAK   
steak z vyzrálého  

uruguayského pupku
289,-

FISH
SALMON KETA STEAK 

steak z kanadského lososa keta, restovaná  
cuketa s cherry rajčaty a tymiánem

259,-

OSTATNÍ RYBY DLE DENNÍ NABÍDKY



For kids:
CHICKEN STRIPS 

smažená kuřecí prsíčka obalovaná v  
cornflakes, hranolky, coleslaw 

119,-
CHEESE BURGER

grilované vyzrálé hovězí maso, cheddar, rajče, salát, 
bazalková majonéza, hranolky

129,-
MAC & CHEESSE 

americká klasika v podobě macaronů a  
extra sýrové omáčky  

119,- 

SAUCES:
Pepřová s whiskey 

39,-
Hřibová omáčka 

39,- 
SMOKY BBQ 

39,-
Blue cheese dip 

39,-
Bazalková majonéza 

39,- 
Chipotle majonéza 

39,-
Ranch dresing 

39,-
Chimichurri salsa 

49,-  
Guacamole salsa 

69,-

Sides:
Hranolky 
Hranolky s grilovanou slaninou,  
papričkami jalapeño a cheddarem 
Batátové hranolky s javorovým sirupem 
Kořeněné americké brambory 
Jacket potato - pečená brambora, blue cheese dip, 
grilovaná slanina
Salát coleslaw
Grilovaná kukuřice s medem a chilli 
Fazolové lusky s grilovanou slaninou a česnekem
Bageta s bylinkovým/česnekovým máslem
Listový salát s ranch dresingem 
Restovaná cuketa s cherry rajčaty a  
tymiánem
Vařené baby brambory s máslem

Deserts:
ČOKOLÁDOVÉ BROWNIES  

s domácí arašídovou zmrzlinou
99,-

NEW YORK CHEESECAKE  
s višňovou omáčkou

99,-
CARROT CAKE  

s ořechy a pomerančovým  
mascarpone

99,-

BURGERS:
PODÁVÁME VE VELIKOSTECH CLASSIC NEBO DOUBLE

NACHO BACON CHEESE 
BURGER

grilované vyzrálé hovězí maso,  
cheddar, Monterey Jack,grilovaná 
slanina, rajče, salát, nachos, blue 
cheese dip, hranolky nebo salát  

coleslaw 
219,- / 309,-

SMOKY BBQ JALAPEÑO 
BURGER

grilované vyzrálé hovězí maso, vejce,  
papričky jalapeño, smažená cibule, 

SMOKY BBQ omáčka, hranolky nebo 
salát coleslaw

219,- / 309,-

GUACAMOLE BURGER
grilované vyzrálé hovězí maso,  

guacamole, Monterey Jack,chorizo, 
nachos, salát, chipotle majonéza, 

hranolky nebo salát coleslaw
219,- / 309,-

PULLED PORK BURGER
pomalu pečené trhané vepřové maso, 
nakládaný okurek, smažená cibule, 

SMOKY BBQ omáčka, hranolky nebo 
salát coleslaw

219,- / 309,-

CHICKEN STRIPS  
BURGER 

smažená kuřecí prsíčka obalovaná 
cornflakes, cheddar, rajče, salát, 
SMOKY BBQ omáčka, majonéza, 

hranolky nebo salát coleslaw
189,-   

GOAT CHEESE BURGER
grilovaný kozí sýr, pečená řepa,  

karamelizovaná cibule, salát,  
bazalková majonéza, hranolky nebo 

salát coleslaw
219,- / 309,-

SANDWICHES:
TEXAS CHILLI SANDWICH
grilované kousky hovězího flank steaku,  

cheddar, papričky jalapeño, kukuřice, chipotle majonéza, 
hranolky nebo listový salát

189,-

ROASTBEEF SANDWICH
pomalu pečený roastbeef z hovězího silversidu,  

nakládaný okurek, karamelizovaná cibule, 
salát, americká hořčice, hranolky nebo  

listový salát 
179,-

CLUB SANDWICH
grilované kuřecí prso, vejce, rajče, grilovaná slanina, 

salát, majonéza, hranolky nebo  
listový salát 

159,-

ABLT SANDWICH
avokádo, grilovaná slanina, salát, rajče,  

bazalková majonéza, hranolky nebo listový salát 
159,-

BTW HOT DOG
naše grilovací cigáro, křupavá slanina,  

tekutý cheddar, ledový salát, okurkový relish, hranolky
129,-

SMOKY BBQ HOT DOG
naše grilovací cigáro, coleslaw, cheddar, křupavá cibulka, 

polníček, SMOKY BBQ omáčka, hranolky
129,-

HOT DOGS
VYBERTE SI Z NAŠICH ČERSTVÝCH TĚSTOVIN:  

SPAGHETTI, MACARONI 

TĚSTOVINY CHORRIZO
chorizo, pečená paprika, česnek,papričky jalapeño,  

petrželka, sýr Grana Padano
179,- 

TĚSTOVINY FLANK
hovězí flank steak, česnek, červená cibule, cherry rajčata, 

rucola, sýr Grana Padano
199,- 

TĚSTOVINY SALMON 
losos, limetová šťáva, cherry rajčata, čerstvý kopr

199,- 
 

MAC & CHEESSE 

americká klasika v podobě macaronů a extra sýrové omáčky 
169,- 

PASTA:
49,-

69,-
59,-
49,-
59,-

49,-
59,-
59,-
35,-
49,-
59,-

45,-

Ice creams:
ČOKOLÁDOVÁ, VANILKOVÁ,  

ARAŠÍDOVÁ, JAHODOVÁ,  
SLANÝ KARAMEL 

29,-

Milk shakes:
VANILKOVÝ, ČOKOLÁDOVÝ, JAHODOVÝ, 

ARAŠÍDOVÝ, SLANÝ KARAMEL 
79,-

Couvert 13,-


